Saudi Aramco: Η πιο κερδοφόρα
εταιρεία του πλανήτη ετοιμάζεται
για IPO
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Οπετρελαϊκός κολοσσός της Saudi Aramco επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζεται για την εισαγωγή του στο
χρηματιστήριο του Ριάντ μέσω της μεγαλύτερης αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) των μετοχών
του. Σύμφωνα με το BBC, η κρατική εταιρεία πετρελαίων της Σαουδικής Αραβίας γνωστοποίησε
την είδηση μέσω μηνύματος της στο Twitter, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Η
αξία της Saudi Aramco υπολογίζεται γύρω στα 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Ηεταιρεία διευκρινίζει επίσης σε ιστότοπο που είναι αφιερωμένος στην εισαγωγή στο
Χρηματιστήριο ότι η τελική τιμή διάθεσης και ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν "θα
καθοριστούν μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος επεξεργασίας της επιχείρησης" αυτής.
Ηρίζες της εταιρείας βρίσκονται στο 1933 όταν επιτεύχθηκε μια συμφωνία έρευνας και εξορύξεων
πετρελαϊκών κοιτασμάτων ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και την αμερικανική εταιρεία Standard
Oil (την μετέπειτα Chevron). Την περίοδο 1073-1980 το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας
εξαγόρασε το σύνολο της εταιρείας.
Τακοιτάσματα της χώρας είναι τα δεύτερα μεγαλύτερα μετά από αυτά της Βενεζουέλας.

Γιατίη Σαουδική Αραβία θέλει να πουλήσει μετοχές
ΗSaudi Aramco το πρώτο εξάμηνο του 2019 δημοσιοποίησε κέρδη 46,9 δισ. δολαρίων. Όμως
παρ' όλη την κερδοφορία της εταιρείας, η Σαουδική Αραβία είναι διατεθειμένη να πουλήσει μετοχές
της καθώς ο στόχος της είναι η απεξάρτηση της χώρας από το πετρέλαιο.
Μάλισταο διάδοχος του θρόνου του βασιλείου, πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, έχει μιλήσει
δημόσια για το πλάνο του περί μεταστροφής της οικονομίας από το πετρέλαιο εντός της επόμενης
δεκαετίας μέσω ενός προγράμματος που το ονόμασε "Όραμα 2030”.
Ταπλάνα του περιλαμβάνουν τη ευρύτατη χρήση ηλιακής ενέργειας και τη δημιουργία μεγάλων
φωτοβολταϊκών πάρκων στις αχανείς ερήμους της χώρας του.
Πάντωςυπάρχουν ορισμένα ερωτηματικά αναφορικά με την εξέλιξη της IPO, καθώς λόγω της

παγκόσμιας ανησυχίας για την κλιματική αλλαγή, πολλά funds δεν θέλουν να επενδύσουν σε
θέσεις που σχετίζονται με το πετρέλαιο, αναφέρουν φορείς της αγοράς.
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